Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 18. února 2020 od 19.00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.

Přítomni:

Hejna Aleš, Kosina Aleš, Kuldová Marie, Mgr. Nováková Lenka
Bc. Pich Jaroslav, Souček Michal, Vašata Tomáš, Zelinka Adam

Omluveni:

Antoš Roman

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zpráva starosty
Rozpočet obce na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2022
Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Libňatov na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu PO Mateřská škola Libňatov na roky 2021 - 2022
Majetkové záležitosti
Různé

Návrhová komise na usnesení:

Marie Kuldová
Mgr. Lenka Nováková

Ověřovatelé zápisu:

Adam Zelinka
Tomáš Vašata

Zápisem pověřena:

Stanislava Šévlová

Zasedání bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že je přítomna
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a tím je zastupitelstvo schopno se
usnášet.
ad 1) Starosta obce, pan Jaroslav Pich, přednesl zprávu o své činnosti za období od minulého
zasedání zastupitelstva obce, tj. od 17. prosince.
ad 2) Starosta obce přednesl znění navrhovaného rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu byl
v podrobné verzi zveřejněn v zákonné lhůtě na fyzické úřední desce a zároveň na elektronické
úřední desce s možností dálkového přístupu. Občané měli možnost se písemně vyjádřit do 17.
února do 17. hodin. Rozpočet je navrhován jako schodkový, schodek bude dofinancován
z vlastních zdrojů. K návrhu nebyly podány žádné připomínky, ani požadavky na změny.
Rozpočet byl jednomyslně schválen: příjmy 6 574 300,- Kč, výdaje 8 917 490,- Kč,
dofinancování z vlastních zdrojů činí 2 343 190,- Kč. Zastupitelé stanovili závaznými
ukazateli objem paragrafů.

ad 3) Starosta obce přednesl znění navrhovaného „Střednědobého výhledu rozpočtu obce na
roky 2021 a 2022“. Dokument byl zveřejněn na fyzické i elektronické desce s možností
dálkového přístupu. Zastupitelé jej schválili.
ad 4) Starosta obce přednesl znění rozpočtu na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská
škola Libňatov. Dokumenty byly včas zveřejněny na fyzické i elektronické úřední desce
s možností dálkového přístupu. Zastupitelé návrh rozpočtu schválili.
ad 5) Starosta obce přednesl znění „Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022“
příspěvkové organizace Mateřská škola Libňatov. Dokument byl včas zveřejněn na fyzické i
elektronické úřední desce s možností dálkového přístupu. Zastupitelé jej schválili.
6. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
6.1. Septik kulturní dům + Gabrielová
Je třeba vyřešit situaci se septikem u kulturního domu. Ve stávajícím stavu je septik nemožné
nadále provozovat. Proto provozovatel vodovodní sítě v Libňatově již v roce 2018 navrhl, jak
situaci řešit. Věc projedná stavební komise a doporučí vhodné řešení.
6.2. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017561/VB3 „Libňatov – knn
pro parcelu st. 214“. Jedná se o navazující smlouvu na smlouvu o smlouvě budoucí, která byla
schválena loni. Podél cesty ke Kubasovým jde v silnici nová přípojka elektřiny pro skladovák,
který nyní vlastní bratři Zelinkové.
6.3. Rekonstrukce mateřské školy
- Obec si na akci objednala stavební dozor, kterým bude Ing. Karel Ticháček.
- Proběhla schůzka s jednatelem zhotovitelské společnosti, stavebním dozorem a
ředitelkou MŠ. Investice by měla odstartovat postupně zhruba od konce března.
Hlavní část proběhne v letních měsících.
- Starosta obce jednal s krajskou hygienickou stanicí o krátkodobém prodloužení
výjimky provozu v MŠ. Stávající hygienické opatření mělo platnost do 30.6.2020.
- Máme vypracovanou kalkulaci na opravu podlahy v místnosti, do níž původní
rekonstrukce nemá zasáhnout. Podlaha je v nevyhovujícím stavu, proto bude do
budoucna nutné přistoupit k výměně.
- Byla podána žádost o dotaci Královéhradeckému kraji.
- Připravuje se žádost o dotaci na ministerstvo financí.
6.4. Projekt hasičská zbrojnice
Máme další dvě cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na stavbu nové
hasičské zbrojnice. Předpokládaná cena se pohybuje od 400 do 650 tisíc. Zastupitelstvo
vytvoření této dokumentace zahrnulo do plánu akcí.
6.5. Projekt mostek u Bejrových
Projektová dokumentace je k dispozici na obecním úřadě. Nyní budeme čekat na vydání
stavebního povolení. Podle domluvy firma DiK Janák vypracuje ještě projektovou
dokumentaci pro provádění stavby, která bude k dispozici v příštích měsících. Na základě
tohoto budou vypracovány rozpočty. Z důvodu navýšení objemu prací byl sepsán dodatek
týkající se víceprací.

6.6. Pozemek a nemovitost Kasper
Starosta obce informoval o jednání s panem Jaroslavem Kasperem ohledně neutěšeného stavu
nemovitosti č.p. 5 a přilehlých pozemků.
6.7. Rekonstrukce bytu na kadeřnictví
V současné době probíhají dokončovací práce. Je předpoklad, že během 14 dnů budou nové
prostory dokončené a připravené k přestěhování.
6.8. Kadeřnictví
Na pracovním jednání zastupitelé předjednali nájemné pro nové prostory kadeřnictví ve výši
1.000 Kč na měsíc (jedná se o pronájem prostorů a cenu za teplo). Protože do kadeřnictví je
zaveden samostatný elektroměr, nebude platba elektřiny předmětem nájmu.
7. RŮZNÉ
7.1. Technické služby Úpice
Žádost o navýšení peněz na svoz tříděného odpadu. Jde o zajištění nákladů na mzdy
pracovníků, ale i na zvýšenou cenu za likvidací odpadů. Pro Libňatov se jedná o částku ve
výši v řádu tisícovek korun, konkrétní cena bude stanovena podle skutečného množství svozů
a zpracovaného odpadu.
7.2. Změny ve vedení Jednotky požární ochrany obce Libňatov
Na základě průběhu výroční valné hromady SDH Libňatov starosta obce:
1. Odvolal velitele jednotky PO obce p. Romana Antoše.
2. Odvolal zástupce velitele jednotky obce PO p. Michala Součka.
3. Jmenoval velitele jednotky PO obce p. Michala Součka.
4. Jmenoval zástupce velitele jednotky PO obce p. Petra Bejra.
7.3. Vlajka Tibet
Spolek Lungta, Praha 1, požádal o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“, která se koná dne 10. března 2020. Připomeneme si již 61. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové
republiky a při němž zahynulo na 80 000 Tibeťanů. Zastupitelé vyvěšení vlajky schválili.
7.4. Parkování v Libňatově
V rámci veřejných parkovacích ploch v Libňatově začínáme řešit problémy s narůstajícím
počtem automobilů a nedostatkem veřejných parkovacích ploch. Přibývá lidí, kteří si vědomě
nebo nevědomě nárokují místa na parkování na obecních plochách. V příštích dnech proto
budeme jednat s občany, kteří využívají obecní odstavné plochy k parkování. Pokud
nepomůže domluva k vzájemnému respektu, budeme muset situaci řešit vybíráním poplatků
dle schválené vyhlášky obce.
7.5. Dveře v kulturním domě
Do kulturního domu a do pohostinství byly osazeny nové dveře podle objednávky.

7.6. Obec Bublava
Na obec byla doručena žádost obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky „Dejme Bublavě
po 20 letech novu šanci“, kterou vyhlásil Karlovarský kraj. V roce 1999 obec zadlužilo bývalé
zastupitelstvo díky projektu stavby akvaparku. Zastupitelé tento příspěvek zamítli.
7.7. Kelímky
Zastupitelé schválili nákup kelímků, které budou určené pro propagaci obce.
7.8. Kontejnery na štěrk
Do obce budou dokoupeny 3 kontejnery na štěrk (malé žluté).
7.9. Setkání výborů a komisí
Na začátku roku 2020 proběhla jednání spolkové a kulturní komise, finančního výboru a
kontrolního výboru. S jednáními jednotlivých komisí seznámili předsedové komisí a výborů.
7.10. Jednání s Českými telekomunikacemi
Obec jednala s Českými radiokomunikacemi, zda by šlo osadit do obce přijímač televizního
signálu a tím zvýšit možnosti, jak pokrýt obec tímto signálem. Toto by pro radiokomunikace
nebylo rentabilní, obec má možnost provozovat toto zařízení sama. Pro nás však toto není
finančně dostupné.
7.11. Odpady
Starosta seznámil s aktuální situací na trhu s tříděným odpadem a pochválil občany za
výrazný pokles komunálního odpadu. Navrhl zavést třítýdenní svoz komunálního odpadu
během léta. Zastupitelé po důkladném projednání schválili zavedení tohoto svozu v období
květen – září. Občané budou informováni letáčky.
7.12. Poděkování
1. Ivě Pichové a Dáše Teichmanové za organizaci Tříkrálové sbírky. V letošním roce bylo
vybráno 12 035,- Kč.
2. Lence Novákové a Kateřině Valdové a spolkům za pomoc při sestavování Libňatovských
novin.
7.13. Pozvánka
29. února se koná v naší obci Masopust. Sraz masek je ve 12.30 u Kadaníků. Cíl je u
kulturního domu, kde bude připraveno masopustní občerstvení a následovat bude zábava.

10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libňatov proběhne
v úterý 7. dubna od 19 hodin v kulturním domě.

USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo
dne 18. února 2020 od 19.00 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti starosty.
2. Situaci týkající se odpadních vod u kulturního domu. Ukládá věc k řešení vodohospodářské
a stavební komisi.
3. Přípravy veřejné zakázky „Rekonstrukce MŠ Libňatov“.
4. Cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace k nové hasičské zbrojnici.
5. Průběh veřejné zakázky „Mostek č. M – 02 – Projektová dokumentace“.
6. Zahájení jednání o výkupu nemovitosti čp. 5, včetně přilehlých parcel.
7. Plnění zakázky týkající se rekonstrukce bytu v kadeřnictví.
8. Změny ve vedení požární jednotky obce Libňatov.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 9/92/2020 Rozpočet obce na rok 2020. Rozpočet je schodkový (příjmy 6 574 300,- Kč),
výdaje (8 917 490,- Kč). Schodek bude dofinancován z vlastních zdrojů (2 343 190,- Kč).
Zastupitelé stanovují závaznými ukazateli objem paragrafů /8 ANO/.
ZO 9/93/2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021 – 2022 /8 ANO/. .
ZO 9/94/2020 Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Libňatov na rok 2020
/8 ANO/.
ZO 9/95/2020 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola
Libňatov na roky 2021 – 2022 /8 ANO/.
ZO 9/96/2020 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017561/VB3
„Libňatov – k. n.n. pro parcelu st. 214“ /8 ANO/.
ZO 9/97/2020 Úpravu nájemní smlouvy s Milenou Hejnovou na pronájem nových prostorů
kadeřnictví v budově úřadu, týkající se přesunu kadeřnictví. Nájemné je určeno na 1.000 Kč
za měsíc /7 ANO, 1 se zdržel/.
ZO 9/98/2020 Cenovou kalkulaci na svoz tříděného odpadu s TS Úpice pro rok 2020 /8
ANO/.
ZO 9/99/2020 Připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet /5 ANO, 1 NE, 2 se zdrželi/.
ZO 9/100/2020 Pořízení kelímků určených k propagaci obce a pro užívání při společenských
akcí v Libňatově /8 ANO/.
ZO 9/101/2020 Změnu v systému svozů komunálních odpadů. V období květen – září
budeme nově svážet 1x za 3 týdny. Termíny budou všem občanům oznámeny letákem
/8 ANO/.

Zastupitelstvo obce Libňatov neschvaluje:
ZO 9/102/2020 Poskytnutí finanční podpory obci Bublava /8 ANO/.

Schůze byla ukončena v 20.40 hodin
Zapsala: Šévlová Stanislava ..................................

………………………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, starosta

………………………………………………..
Michal Souček, místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Adam Zelinka .......................................

Tomáš Vašata ........................................

